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Fundação Universidade Federal do Rio Grande
Comissão Permanente do Vestibular
Processo Seletivo 2007

CÁLCULO DA MÉDIA E DESVIO PADRÃO POR PROVA

Prova Acertos
Escore 
Bruto

Média Desvio Padrão

Língua Portuguesa Vide Obs. 466.776,75 84,2405251759 20,1213052336

Literatura 32.404 324.040 58,4804186969 27,2647858633

Física 26.116 261.160 47,1322865908 25,6295293123

Biologia 39.778 397.780 71,7884858328 29,7434622002

História 34.402 344.020 62,0862660169 29,1083977673

Língua Estrangeira 63.005 630.050 113,7069121097 24,1948865049

Matemática 31.916 319.160 57,5997112434 30,0810316328

Química 28.606 286.060 51,6260602779 32,0970408593

Geografia 40.880 408.800 73,7772965168 28,8072497840

 Observações:

 1. o Escore Bruto de Língua Portuguesa foi obtido da seguinte maneira:

      - Notas das Redações    * 1,5 = 176.112,5 * 1 ,5 = 264.168,75
      - Notas das Analit.Exp. * 1,5 =  53.862,0 * 1 ,5 =  80.793,0
      - Acertos do Português  * 3   =  40.605   * 3    = 121.815
                                                        ----------
                                                        466.776,75
 
 2. o numero total de candidatos do Processo Seleti vo foi de 10.854;

 3. somente participaram dos cálculos os candidatos  não eliminados;

 4. foram eliminados candidatos com base nos critér ios estabelecidos:
      - 1.350 com uma prova zerada;
      -   270 com rendimento inferior a 25% nas pro vas objetivas ( que
              corresponde a 34 questões );
      - 3.179 abaixo do ponto de corte ( que é o nú mero de acertos do
              candidato colocado na posição que cor responde ao quíntuplo
              do número de vagas do curso, consider ando-se somente acertos );

      -    95 com a Prova de Redação zerada;
      -   419 com rendimento inferior a 30% na Prov a de Redação e nas
              Questões Discursivas ( correspondendo  a uma nota inferior
              a 21 pontos );
        -----
        5.313 foi o numero total de candidatos elim inados;

 6. o número total de candidatos que participaram d os cálculos,
    correspondente ao número total de candidatos nã o eliminados, é de 5.541;
    ( 10.854 - 5.313 = 5.541 );

 7. O significado de cada coluna é o seguinte:
      - "Acertos" é a soma do total de acertos de c ada candidato;
      - "Escore Bruto" é a soma do escore bruto de cada candidato;
      - "Média" é a média dos escores brutos obtido s pelo conjunto
        dos candidatos;
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      - "Desvio Padrão"  é o desvio padrão em relaç ão a média do
        conjunto dos candidatos;
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